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Op de Ie Lentevergadering, 24 April 1955, waren wij in de gelegenheid, het 

bovenstaande met Kodachrome diapositieven te illustreren, waarop de kleuren van 

de diverse dieren met standaard-Haering kleuren werden vergeleken. De betrouw¬ 

baarheid van de kleurweergave kon hierdoor worden gecontroleerd. 

Summary 

Rearing experiments have shown that the shades of the solitary phase of 

Locusta migratoria migratorioides R. & F. are highly influenced by the back¬ 

ground. 

Verslag der 25e vergadering van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

Deze 25e Vergadering werd gehouden in Café Jagerslust te Otterlo op Don¬ 

derdag 16 Juli 1953. 

Voorzitter: G. van Rossem. 

Aanwezig : 17 leden der afdeling, 2 leden der Ned. Ent. Ver. en 8 introducés. 

De voorzitter opent de vergadering en geeft, nadat hij een speciaal woord van 

dank heeft uitgesproken voor de medewerking die de heren Kalshoven en Voûte 

hebben gegeven aan de organisatie van deze bijeenkomst, het woord aan Dr L. G. 

E. Kalshoven voor het houden van een inleiding over: Tropische Bosinsecten. 

De inleider gaat in zijn voordracht in op de geschiedenis van het onderzoek van 

de bosinsecten in het voormalige Nederlandsch-Indië. Dr Beekman is wel te 

beschouwen als degene die dit onderzoek is begonnen, met zijn publicaties over 

de djati-termiet en de djati-boorder. Veel onderzoek is later in de jaren 1920— 

1938 door de inleider zelf gedaan aan het Instituut voor Plantenziekten te Bui¬ 

tenzorg. 

Na een lunchpauze wordt onder leiding van de heren Voûte, Van der Drift 

en Elton een wandeling gemaakt op het terrein van het Nationale Park de Hoge 

Veluwe. De tijd van het jaar blijkt echter dit jaar in de natuur weinig bijzonders 

op toegepast entomologisch gebied op te leveren. 

Nadat een groot aantal van de aanwezige leden nog een bezoek heeft gebracht 

aan de tentoonstelling van werken van Vincent van Gogh in het Kröller-Müller 

Museum, gaat ieder te ca 17 uur weer zijns weegs. 

Verslag der 26e vergadering van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris1) 

Deze bijeenkomst werd gehouden op Woensdag 27 Januari 1954 in de college¬ 

zaal van het Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie, Jan van Galenstraat 17, 

Utrecht. 

*■) De gegevens voor dit verslag werden mij verstrekt door Ir J. W. Heringa, Secretaris 

der Afdeling. 


